Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 33/2008 O stanovení
výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba
Obec Štrba na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie obce Štrba č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach
na území obce Štrba nasledovne:
Článok 1
V Čl. 2 - Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
V bode 1. sa vypúšťa písm. b).
Bod 1. sa mení na znenie:
1. Obec Štrba ako zriaďovateľ určuje výšku príspevku v Materskej škole Štrba, vrátane
elokovanej triedy MŠ v Tatranskej Štrbe takto:
za pobyt dieťaťa 2-6 ročné
jednotná suma 10 €/mesačne
Bod 2. sa dopĺňa o vetu:
Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci.
Článok 5 - Zariadenia školského stravovania
sa mení súčasné znenie bodu 1., 3. a 6. nasledovne:
1. Zariadenia školského stravovania v pôsobnosti zriaďovateľa sú:
a/ Školská jedáleň pri Základnej škole Štrba
b/ Výdajná školská jedáleň pri Materskej škole Štrba
3. Obec Štrba ako zriaďovateľ určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií v súlade s platným 1. finančným pásmom, v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem stanovené Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR.
Kategória stravníkov

MŠ (deti od 2 – 6 rokov)
MŠ (deti od 2 – 6 rokov),
ak sú v hmotnej
núdzi/príjem nedosahuje
živ.minimum
ZŠ (žiaci od 6 – 11 rokov)
ZŠ (žiaci od 6 - 11 rokov),
ak sú deti v hmotnej

Stravné
– 1.
finančné
pásmo v
€
1,37
1,37

Výška dotácie*
na jedno jedlo
v€

Režijné
náklady

Celková výška
úhrady za
stravníka v €

bez dotácie
1,30

-

1,37
0,07

1,08

bez dotácie

2 €/mesiac

1,08

1,30**

1,08 +
réžia 2€/mesiac
len réžia 2€/mesiac

núdzi/príjem nedosahuje
živ.minimum
ZŠ (žiaci od 11 – 15
rokov)
ZŠ (žiaci od 11 - 15
rokov), ak sú deti
v hmotnej núdzi/príjem
nedosahuje živ.minimum
Stredná športová škola
Zamestnanci školy

1,16

bez dotácie

2 €/mesiac

1,16

1,30**

2 €/mesiac

1,26

bez dotácie

2 €/mesiac

1,16 +
réžia 2€/mesiac
len réžia 2€/mesiac

1,26 +
réžia 2 €/mesiac

Príspevok
sociálneho fondu
Cudzí stravníci
2,70
bez dotácie
2,70
*dotácia na stravu sa poskytne v sume 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odobralo stravu. Za účasť na vzdelávaní sa považuje aj
individuálne vzdelávanie.
** rozdiel medzi dotáciou a stravným môže byť použitý na skvalitnenie jedla, rozšírenie jedla
o doplnkové jedlo (napr. desiata) alebo na úhradu režijných nákladov s cieľom skvalitnenia kultúry
stravovania v zariadení školského stravovania.
6. Podmienky úhrad príspevku a ostatné podmienky stanoví vedúca Školskej jedálne v Základnej škole
Štrba.
1,26

Ostatné ustanovenia VZN č. 33/2008 zostávajú bez zmien.
Článok 2
1. Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Štrbe na svojom zasadnutí dňa 28. 6.
2021 uznesením č. 221/2021.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2021 okrem článku 5, bod 3, ktorý nadobúda
účinnosť 1. 8. 2021.

Michal S ý k o r a
starosta obce

Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej
tabuli obce:
dňa : 8. 6. 2021

pečiatka podpis: ................................. ·

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom vyvesené
(publikované) na úradnej tabuli obce :
dňa : 7. 7. 2021

pečiatka podpis: ................................. ·

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce :
dňa : 22. 7. 2021

pečiatka podpis: ..................

